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F-VIT C 1000 prosz. 90 g
 

Cena: 21,00 PLN

Opis słownikowy

Postać proszek

Producent FORMEDS SP. Z O.O.

Opis produktu
 

F-VIT C 1000

ilość porcji: 90

Suplement diety F-VIT C 1000 zawiera witaminę C w formie proszku.
Witamina C posiada konfigurację L, została otrzymana w drodze fermentacji
i nie jest produkowana z GMO.

Witamina C w konfiguracji L- 1 000 mg

Wysoka dawka aktywnej biologicznie witaminy C
Skład potwierdzony przez niezależne laboratorium

Zakład Chemii Leków Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Innowacyjna forma proszku

Brak wypełniaczy, barwników i konserwantów.

Skład produktu

Porcja dzienna 1 g zawiera (referencyjna wartość spożycia %):

  Witamina C- 1000 g (1250 %).
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Składniki: witamina C (kwas L-askorbinowy).
Zawartość opakowania netto: 90 g.
Ilość porcji w opakowaniu: 90.
Sposób użycia

1. Wsypać 1 porcję (1 płaska miarka) do suchego naczynia.
2. Dodać 200 ml wody lub innego napoju
i wymieszać.
Uwaga- należy zachować kolejność przygotowania, aby dokładnie rozpuścić proszek. Spożyć 1 raz dziennie w trakcie posiłku. Przed
spożyciem energicznie wstrząsnąć pojemnik.
środki ostrożności

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia. Produkt nie może być stosowany przez kobiety w ciąży,
karmiące i dzieci bez konsultacji lekarskiej. Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie stosować w
przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników. Osoby mające predyspozycje do tworzenia kamieni nerkowych lub chorujące na
kamicę nerkową powinny skonsultować się
z lekarzem przed spożyciem produktu. Zalecamy zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

Działanie

Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego
oraz w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym. Przyczynia się również
do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego oraz do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

Skład suplementu diety F-VIT C 1000 został potwierdzony przez niezależne laboratorium w Warszawie:Zakład Chemii Leków
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
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